
Прайс-лист Масажі та процедури для тіла
XOXO BODY & MIND пропонує вам унікальні масажні ритуали, де поєднання унікального
аромату, ніжної текстури, виняткових природних інгредієнтів та енергії людського дотику
забезпечує неповторний досвід глибокого цілковитого заспокоєння. Ви будете в захваті від
наших ритуальних масел, і ви самі відчуєте, яке саме Вам підходить саме зараз! По
секрету Вам скажемо, що можливо відчуєте цвіт апельсина, кедр, іланг-іланг, бергамот,
мускатний горіх, рожеве дерево та багато інших...

Tranquility / Joy / Peace&Calming

Основні ароматні есенції

Tranquility – Апельсиновий цвіт і кедрове дерево
– глибоко розслабляє, зволожує і приносить відчуття безпеки

Joy - бергамот, іланг, мускатний горіх, рожеве дерево, лимон,
мандарин, жасмин, ромашка римська, пальмова троянда і
троянда

- освіжає і бадьорить розум, викликає радість на душі

Peace&Calming - іланг, цедра танжеринки, пачулі, апельсин, ялина чорна,
бергамот, касія (кориця), давана

- приносить сильне розслаблення і відчуття спокою

50 хв. 78,00 €

Herbal - ритуал масажу всього тіла з елементами трав'яних подушечок,
ароматизований заспокійливою сумішшю м'яти та евкаліпта для
розслаблення напружених м'язів та очищення розуму.
Досконалість трав’яного ритуалу доповнює пілінг стоп.

Warming - заземлюючий ритуал масажу всього тіла з корицею та елементами
гарячих каменів подарує тілу відпочинок, м'язам розслаблення, а
душі спокій і відчуття безпеки.

90 хв. 117,00 €

Ритуальні масажі з пілінгом

Sweet Ocean Peel– Ритуал масажу всього тіла з унікальним вулканічним пілінгом зробить шкіру
тіла сяючою, усуне сухість, покращить еластичність і розслабить м'язи.

Bounty Touch Peel – ритуал масажу всього тіла зачарує Вас поєднанням таїтянських
ароматів з кокосовою БІО олією та органічного кокосового пілінгу з
солоденьким в кінці розслаблюючого масажу та насиченого очищення
шкіри з оксамитовим ефектом.

90 хв. 117,00 €



Коригуючі та зневоднюючі процедури
для тіла

Body strategist nutritionel
– Процедура з використанням маски для тіла з Bio Taman олією для

надання шкірі пружності та захисту від розтяжок та з екстрактом
зеленого волоського горіха з антиоксидантною дією.

–Крім того, процедура ремінералізує, живить і відновлює.

Body strategist cellulite algea
– Процедура, яка інтенсивно тонізує шкіру та зміцнює контури

тіла, особливо для жирового целюліту.
– Зміцнюючий ефект досягається за допомогою альгінатної маски, яка

містить морські водорості, що зволожують і тонізують, а ламінарія
(коричневі водорості) сприяє схудненню.

Body strategist remodeler
–Процедура для схуднення та покращення циркуляції крові, призначена для

прогресуючих стадій целюліту.
– Одноклітинні водорості спалюють жир, чистий кофеїн і карнітин борються з

накопиченням жиру, коричневі водорості відновлює процес схуднення, а
есцин стимулює і покращує мікроциркуляцію.

Recource relieving
- Інтенсивна процедура з використанням бандажу для зняття набряклості

целюліту та "апельсинової кірки", для целюліту першого та другого ступеня. 
- Ефірні олії лимона, апельсина та м’яти сприяють виведенню токсинів і

покращують зовнішній вигляд "апельсинової кірки". Екстракт плюща покращує
мікроциркуляцію та зменшує набряки стоп. Ментол негайно знаімить важкість
ніг і принесе миттєве відчуття легкості.

50 хв. 84,00 €

Лімфодренаж - обличчя, шия, руки, декольте 60 хв. 48,00 €

Лімфодренаж – ноги 60 хв. 48,00 €

Рефлекторний масаж стоп 32,00 €

Інтенсивний масаж 30 хв. 32,00 €

Послуга ліпомасажу 42,00 €


